
 

 

                      

     Vänersborg 2022-12-22 

 

 

Säkerställ rätt utrustning och material i er förening 

Det är mycket viktigt att våra bandyspelare använder RÄTT utrustning och material. Det skall vara 

SÄKERT att spela bandy och spelare skall inte skaffa sig OTILLÅTNA, SPORTSLIGA FÖRDELAR genom 

regelvidrig utrustning.  

Det är ytterst spelaren som ansvarar för sin utrustning och blir bestraffad med utvisning om felaktig 

utrustning används. Vi vill därför be er att förmedla, till spelare, lagledning och materialförvaltare i 

alla lag, vikten av godkänd utrustning och material, och att de ser över den regelbundet.     

Svenska Bandyförbundet/Tävlingskommittén kommer att utföra MATERIALKONTROLLER på utvalda 

arenor efter nyår som ett led i att säkerställa att alla lag använder säker och godkänd utrustning och 

material. Vi ser fram emot ett bra samarbete kring dessa kontroller.  

 

Om ni är osäkra vad som gäller finns regelboken att läsa HÄR: 

Utklipp från regelboken:  

Spelare ska nekas starta matchen om utrustningen är felaktig. Om spelare ändå spelar med felaktig 

utrustning ska spelaren utvisas 5 minuter för sabotage, se regel 16.3 d. Före återinträde efter 

tidsutvisning ska utrustningen kontrolleras och godkännas av domaren. Material och utrustning för 

Målvakt avhandlas i Regel 11.  

2.3 Klubban: Klubban ska vara av trä eller likvärdigt godkänt material. Dess bredd får på inget ställe 

överstiga 7 centimeter med eller utan bindning. Längden mäts längs yttre sidan av klubbans böjning 

och får inte överstiga 130 centimeter. Hörn och kanter på klubbans nedre del ska vara avrundade och 

klubban får inte ha några metallbeslag. Hookad klubba är endast tillåten i rinkbandy. Klubbans blad 

(böjning), med eller utan tejp, ska tydligt urskilja sig från bollens färg. Klubban skall vara godkänd av 

Svenska Bandyförbundet och ha ett godkännande märke synligt på klubban. Spel med icke 

reglementsenlig klubba medför utvisning (se regel 16.3 a).  

2.4 Skridskor Samtliga spelare och funktionärer på isen ska vara iförda skridskor. Dessa får inte vara 

försedda med skarpa spetsar eller liknande som kan vara till fara för andra. Skridskoskenans hörn ska 

vara väl avrundade. Radie för avrundningen ska vara min 5 millimeter. Valsning av skridskoskenor är 

otillåtet. Skenans tjocklek, 2,9 millimeter, ska bibehållas. Skridskoskenan ska tydligt urskilja sig från 

bollens färg.  

http://www.svenskbandy.se/
https://sbf-forening.fra1.digitaloceanspaces.com/uploads/SvBF-Regelbok-2022-2023_jan.pdf


 

 

                      

 

 

2.5 Skyddsutrustning Samtliga spelare och funktionärer på isen ska bära godkänd hjälm. Utespelarna 

ska dessutom ha munskydd/tandskydd och målvakterna ansiktsskydd. Utespelare får också ha 

ansiktsskydd (visir) av godkänd modell. Utrustningen ska vara CE godkänd men kan vara detta var för 

sig. Halsskydd är obligatoriskt i alla serier. Samtliga skydd ska vara reglementsenligt fastsatta och 

ingen åverkan får ske på dessa. I Sverige är ansiktsskydd av typ helgaller obligatorisk för spelare upp 

till 19 år. För spelare födda 1991 eller senare samt vid utträde ur ungdomsåldern är det obligatoriskt 

att bära halvgaller/visir och tandskydd/ munskydd alternativt helgaller (vilket gäller för spelare tom 

19 års ålder). Dessa ska vara CE-godkända var för sig. För spelare med ett öga är det obligatoriskt att 

bära ansiktsskydd typ helgaller. Kroppsutsmyckning, exempelvis piercing eller liknande som är 

placerad oskyddad för motståndare är inte tillåten. Kroppsutsmyckning ska vid användande heltäckas 

med skyddsutrustning.  

11.2 Målvaktens skyddsutrustning 

Målvaktens utrustning ska vara uteslutande av kroppsskyddande karaktär, och får inte innefatta 

delar som är avsedda att täcka målet. Målvakten ska till sin hjälm bära ansiktsskydd typ helgaller med 

lika stora hål.  

Målvakten får använda handskar och benskydd enligt följande principer:  

a) Handsken ska i sin form likna en vanlig skinnhandske.  

b) Handsken ska vara försedd med 5 fingrar avskilda från varandra. Tumme och pekfinger får sitta 

ihop men ska klippas rent med en kontur på dessa fingrars längd så att handsken, måttmässigt, 

överensstämmer med bifogad skiss och passar in i måttmallen.  

c) Handsken får förses med skyddande material, tex skumgummi eller likvärdigt material.  

d) Handskens hela kontur ska få plats inom måttmallen.  

e) Målvaktens benskydd får maximalt vara 30,5 cm breda då skydden sitter på. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.svenskbandy.se/


 

 

                      

 

 

 

För eventuella frågor, kontakta Tävlingsenheten:  

Anna-Karin Larsson, anna-karin.larsson@svenskbandy.se, Tel. 08-699 6338 

Carl Malm, carl.malm@svenskbandy.se, Tel. 076-698 24 19 

 

Med vänliga hälsningar,  

Svenska Bandyförbundets tävlingskommitté 
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